
Overblik over effektiviseringsforslag på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 2022+

Nr. Effektiviseringer Politikområde 2022 2023 2024 2025 Investeringsbehov

TVÆR 1-E
Mindske tidsforbrug grundet omlægning af fysiske møder til 

virtuelle møder
-       -         -         -         -                               -   

TVÆR 2-E Sygefravær -       -         -         -         -                               -   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Effektiviseringer i alt



Forslagets navn:
Effektiviseringsforslag nr.:

Politisk udvalg Kontaktperson
Udvalget for Beskæftigelse og Kasper 
Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr.

Investeringsbehov i mio. kr.

Resultat i mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

x

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Ingen

Højere 

serviceniveau

Digitalisering- Holbæk i en 

digital verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau

Ingen

Investeringsbehov

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Mindske tidsforbrug grundet omlægning af fysiske møder til virtuelle møder
TVÆR 1-E

Politikområde Kerneområde
- Økonomi

Erfaringer fra omlægning af fysiske interne møder til onlinemøder viser, at der kan ske en effektivisering af 

mødeafholdelsen. Chefgruppen har besluttet at 25% af de fysiske møder fremadrettet skal omlægges til olinemøder, 

hvor det gennemsnitlige tidsforbrug reduceres med 5 minutter pr. møde pr. deltager. 

Beregninger udarbejdes på baggrund af antal afholdte interne møder i 2019.

Der regnes på en fordeling af effektiviseringen på tværs af udvalgene. Det samlede potentiale anslås til at være 1,75 

mio. kr.



Forslagets navn:
Effektiviseringsforslag nr.:

Politisk udvalg Kontaktperson
Udvalget for Beskæftigelse og 

Uddannelse

Kasper 

Enevoldsen

Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr.

Investeringsbehov i mio. kr.

Resultat i mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

x

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Ingen

Højere 

serviceniveau

Digitalisering- Holbæk i en 

digital verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau

Ingen

Ingen

Investeringsbehov

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Sygefravær
TVÆR 2-E

Politikområde Kerneområde
- Økonomi

Sygefravær som effektivisering behandles som et selvstændigt punkt på mødet i ØKU den 14. april 2021. Det  

sendes efterfølgende i høring som en del af effektiviseringerne i 2022, hvis ØKU beslutter det.

I perioden hvor Covid 19 har været over os, har der været et lavere sygefravær i Holbæk Kommune, end kommunen 

normalt har haft. Når sygefraværet er lavt, øges fremmødet med en større produktivitet til følge.  


